
Informatieboekje voor nieuwe leden  
 

 

 

 

  



2 
 

  



3 
 

 

 

 

Inhoud:                pagina    
          
 1.   Van de voorzitter         4 
 2.   ALV en Statuten         5 
 3.   Opening park en clubhuis         5 
              Bespeelbaarheid van de banen       6  
 Baanverlichting                                                                               6 
 4.   Betalen in het clubhuis           6 
 5.   Bardiensten             6   

 6.   Evenementenkalender           7 
 7.  Competitie             8 
 8.   Tennislessen           8 
 9.   Vertrouwenspersoon, omgangsregels en sportiviteit en respect  9 
10. Website             9 
11. Club app          9 
12. Introducés        9      
13. AED          10 
14. (Club)kleding           10 
15. Tot slot              11 

 

 

 

Editie 4 – oktober 2021 

 

 

 

 



4 
 

1. Van de voorzitter 

 
Welkom bij De Hartel! 

Het doet ons plezier hierbij je lidmaatschap van onze tennisvereniging te kunnen bevestigen. Ik hoop dat 

het plezier ook aan jouw kant te merken zal zijn, zowel op als rond de tennisbanen. 

 

We overhandigen/sturen je hierbij dit boekje, bedoeld als naslagwerk voor de meer algemene zaken die 

onze vereniging aangaan. We hebben natuurlijk veel informatie op de website staan, maar een boekje als 

dit is misschien wat overzichtelijker. De website is vooral bedoeld voor de meest recente en actuele 

informatie.  

 

Ons bestuur bestaat uit 7 personen. Voor de actuele samenstelling van het bestuur verwijs ik je graag naar 

de website, aangezien deze jaarlijks zou kunnen wijzigen.  

Voor de betaling van de contributie ontvang je jaarlijks per email een factuur van de penningmeester. 

Naast het betalen van contributie kennen we nog een verplichting, namelijk het verrichten van 4 

clubhuisdiensten per jaar van elk 3,5 uur (alleen voor senioren). 

Als je het goed aanpakt maak je van die gelegenheid gebruik om andere leden van de vereniging te leren 

kennen. Daarmee wordt die verplichting van een last misschien een lust.  

Maar dan nu toch het tennissen. Om gebruik te maken van de banen wijs ik je op het afhangbord. Je treft 

dit aan in de hal van het clubhuis. Met je tennispas kun je naar wens zo vaak als je wilt een baan 

reserveren, behalve wanneer er georganiseerde evenementen zijn. Daaraan kun je door middel van 

inschrijven (zie de website) uiteraard ook deelnemen.  

Als je tennisles wilt nemen (en dat raden wij jeugd en beginners zeer zeker aan, om blessures te 

voorkomen) kun je je daarvoor begin maart (voor de zomerlessen) en begin oktober (voor de winterlessen) 

aanmelden via het formulier dat dan beschikbaar is op onze website. Alle lessen worden buiten op ons 

eigen Hartel-park gegeven. Verderop in dit boekje tref je meer info aan. 

Door middel van email (nieuwsflitsen) en via onze website www.ltvdehartel.nl word je regelmatig op de 

hoogte gehouden van evenementen en andere activiteiten en nieuwtjes van onze vereniging. Je hebt 

inloggegevens nodig om bij het vertrouwelijke deel van de site te komen, zoals bijzondere documenten en 

stukken en ook het bardienstrooster en de ledenlijst.  

Als nieuw lid kun je binnenkort door één van onze bestuursleden worden uitgenodigd of aangesproken 

voor een kort introductiegesprekje. Dat is bedoeld om even kennis te maken en je dan even persoonlijk 

wegwijs te maken op het park en in het clubhuis. Ook kun je dan jouw vragen of opmerkingen kwijt. Dat 

kan in een later stadium natuurlijk ook altijd bij mij of 1 van de andere bestuursleden. Je vindt onze 

gegevens eveneens op de site.  

 

Ik wil je er voor de zekerheid nog even op attent maken dat tennisschoenen en tenniskleding verplicht zijn. 

Tot slot hoop ik je binnen niet al te lange tijd op de club tegen te komen en wens je een plezierige tijd als lid 

van onze vereniging.                                                                               

 

Namens het bestuur van L.T.V. De Hartel,  

Ad Wolterbeek, voorzitter 

 

http://www.ltvdehartel.nl/
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2.  A.L.V.,  Statuten en najaarsvergadering 

 
Op de laatste maandag van januari wordt om 20.00 uur in het clubhuis de Algemene Leden vergadering 

gehouden. Dan wordt door het bestuur aan de leden verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar.  Het 

tekstuele Jaarverslag wordt behandeld, alsmede het Financiële Jaaroverzicht.  

Ook wordt er een nieuw bestuur gekozen. Alle bestuursleden treden jaarlijks af, maar kunnen zich wel 

herkiesbaar stellen. Door de leden kunnen nieuwe kandidaten voor 

een bestuursfunctie worden voorgedragen.  

Bovendien wordt de planning voor het komende jaar aan de leden 

voorgesteld. Dat betreft de evenementen, maar ook de financiële 

begroting. De Ledenvergadering neemt daarover een besluit, 

waarmee deze daarna zijn vastgesteld. 

 

Dit alles is opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, die als het ware onze ‘grondwet’ 

zijn. Ze zijn te downloaden op de website, maar indien gewenst is er ook een papieren exemplaar bij de 

secretaris verkrijgbaar.  

Ook de procedure van opzeggen staat hierin vermeld, maar we hopen natuurlijk dat dit voorlopig nog niet 

aan de orde is. 

 

Op de vierde maandag van oktober is er dan nog de najaarsvergadering. Dit is echter geen officiële 

Ledenvergadering, er wordt niet gestemd en er worden ook geen besluiten genomen. Deze vergadering is 

bedoeld om met elkaar het afgelopen jaar te evalueren en erover na te denken over hoe we de vereniging 

samen naar een hoger plan kunnen tillen. Alle inbreng is daarbij welkom en vaak komen er zeer nuttige 

ideeën naar voren.  
 

3. Opening park en clubhuis / bespeelbaarheid van de banen / baanverlichting 
 

Opening park en clubhuis 

Voor leden van LTV de Hartel is het mogelijk om met de geldige KNLTB-ledenpas zelf het buitenhek en het 

clubhuis te openen. Dit kan dagelijks van 09.00 - 23.00 uur. 

Er is daarvoor een kaartlezer links op het buitenhek geplaatst. Je haalt je pas rustig en helemaal van boven 

naar beneden door de lezer, de magneetstrip dient zich daarbij aan de rechterzijde te bevinden. 

Vervolgens gaan er een oranje waarschuwingslamp knipperen die op het hek is bevestigd en het hek zal 

langzaam open gaan. 

Nadat het hek helemaal open is, heb je ruim een minuut de tijd om door het hek naar binnen te gaan, 

daarna zal het hek zich weer achter je sluiten. (Een extra beveiliging is ingebouwd, voor het geval je je na 

deze tijd nog tussen het geopende hek bevindt.) 

Bij het verlaten van het park kun je het hek opnieuw zelf openen door op een knop te drukken die zich op 

een paal aan de linkerzijde van de weg bevindt, zo’n 10 meter vóór het buitenhek. Dit kan eventueel vanuit 

de auto. Het hek zal zich automatisch sluiten, na je vertrek van het park. Ook dit kan een minuutje duren. 

Dat betekent dus dat je ook in de periode dat het clubhuis gesloten is altijd toegang tot het park hebt om te 

gaan tennissen, óók in de winterperiode.  

 

Let op: bij een gesloten hek kun je met 1 auto per keer naar binnen. Elke automobilist zal het hek dus met 

zijn pas APART moeten openen. Doe je dat niet, dan is dat op eigen risico. 

Dat geldt ook voor het verlaten van het park : elke automobilist dient het hek m.b.v. de druk op de knop te 

openen. Als het hek open of dicht gaat, brandt er een oranje waarschuwingslamp. 

http://www.ltvdehartel.nl/reglementen
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Als er bardienst staat ingeroosterd is het clubhuis open en voor iedereen toegankelijk. Het alarm is dan  

uitgeschakeld. Het toegangshek is dan open.  

Als er geen bardienst is, is het clubhuis gesloten en het alarm staat ingeschakeld. Met je ledenpas heb je  

echter ook toegang tot het clubhuis, wanneer dit gesloten is. Ook daar is aan de buitenzijde rechts een  

kaartlezer gemonteerd, waarmee je toegang krijgt tot de hal. Zo kun je gebruik maken van de toiletten en  

de douches. De tussendeur van het clubhuis zal afgesloten blijven. In de hal, douches en toiletten is géén  

alarm. 

Bespeelbaarheid van de banen 

De ondergrond van onze banen is geschikt om nagenoeg het hele jaar te bespelen, ook in de winter.  

- Als het vriest: de banen zijn goed bespeelbaar. 

- Als het daarna gaat dooien: als het smeltwater niet weg kan doordat de onderlaag nog is bevroren (de  

  banen zijn nat en papperig): er mag NIET worden gespeeld. Als het water op een natuurlijke manier weer  

  is weggezakt zijn de banen weer bespeelbaar.  

- Als er sneeuw ligt: er mag NIET worden gespeeld. Ga niet vegen of slepen om de sneeuw te verplaatsen.  

  Dit is bijzonder schadelijk voor de banen. Er moet worden gewacht tot de sneeuw is gesmolten en het  

  smeltwater vanzelf is weg gezakt door de onderlaag.  

 

Baanverlichting 

De (led)baanverlichting kun je, indien nodig, zelf ’s avonds aan doen. De bediening daarvoor bevindt zich op 

de zijmuur van het clubhuis, op de veranda.  De eerste 2 zwarte knoppen zijn bedoeld voor het 

aanschakelen van de verlichting bij de banen 1 en 3, de 3e en 4e zwarte knop voor die van de banen 4 en 6. 

Met de rode knoppen kan de verlichting weer worden uitgeschakeld. In verband met de kosten verzoeken 

wij om de baanverlichting niet onnodig te laten branden. Pas daarop je baankeuze indien mogelijk ook aan: 

kies bij voorkeur altijd de kant waarop al verlichting brandt. Dus bijvoorbeeld: als er alleen op baan 1 wordt 

gespeeld als je aankomt, kies dan voor de banen 2 of 3, zodat de verlichting bij baan 4-5-6 (nog) niet 

aangeschakeld hoeft te worden.  

 

4. Betalen in het clubhuis 

 
LTV de Hartel is een “cashless” vereniging; dat wil zeggen dat er 

niet met contant geld kan worden betaald.  

Er zijn 2 manieren om af te rekenen:  

1) met een pinpas 

2) met de app van Payconiq 

 

5. Bardiensten  

 
Bij LTV de Hartel hebben wij ervoor gekozen om de bar in eigen beheer te hebben. Dat houdt in dat de 

leden de verplichting hebben om 4 bardiensten per jaar te doen, van elk 3½ uur lang. Ook hebben we de 

mogelijkheid om in plaats daarvan een keukendienst te doen; die duurt 3 uur.  

 

De barcommissie zal over enige tijd contact met je opnemen over de 

planning van je diensten.  

Het feit dat de bar/keukendiensten door de leden zélf worden gedaan, 

is een manier om de prijzen vriendelijk te houden én om contact te 

hebben met de andere leden. Het wordt door de vereniging daarom 

ook zeer op prijs gesteld als je zelf persoonlijk deze diensten verricht. 



7 
 

                                                                                                                            

Uiteraard zul je de eerste keer duidelijk wegwijs worden gemaakt.  

Mocht je echter tóch bezwaar hebben tegen het verrichten van bar- of keukendiensten, dan biedt de 

barcommissie ook de gelegenheid om ze af te kopen. Tegen betaling van een vastgesteld tarief per dienst 

worden deze dan door een ander lid overgenomen. Je kunt dat kenbaar maken zodra de barcommissie 

contact met je opneemt. 

Daarnaast nog het volgende : 

In het kader van der Horecawet, zijn wij als vereniging verplicht om ervoor te zorgen dat de 

leden die achter de bar staan in het bezit zijn van een IVA-certificaat. (Instructie Verantwoord 

Alcoholgebruik). Met het aangaan van het lidmaatschap van onze vereniging, ga je dus tevens de 

VERPLICHTING aan om dit certificaat te verkrijgen. 

 

Indien een lid, dat niet beschikt over een IVA-certificaat bardienst draait, zal de vereniging tijdens een 

eventuele controle worden bestraft met een boete van € 1.300, --. De bardienstmedewerker zelf krijgt 

daarbij een boete van € 450,--. Omdat elk lid door ons in de gelegenheid wordt gesteld dit certificaat in 

bezit te krijgen, zal een eventueel opgelegde boete door de vereniging worden verhaald op de persoon in 

kwestie. 

Je kunt het certificaat op een eenvoudige wijze verkrijgen, daartoe kun je 

  

- eerst een e-learning volgen, deze vind je hier :  

  https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken 

 of  

- eerst de ‘Verkorte instructie verantwoord alcoholgebruik’ doorlezen. Die vind je op onze website.  

Kijk daarvoor bij “Bardienst” >  “bardienst info”. De instructie staat onderaan.  

(Op diezelfde pagina vind je overigens onze eigen huisregels, het ‘Barreglement’.) 

 

De test zelf bestaat uit 15 vragen en deze vind je hier:  

https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/lessons/deZFhtsekhiZ5vXuoT1HUnkO4C8-IAhX 

Je moet hiervoor eerst even een account aanmaken. Is het niet gelukt, dan kun je de test gewoon weer 

opnieuw doen. Na het behalen van de test krijg je een certificaat per email toegestuurd.  

Wij vragen je vriendelijk om dit certificaat daarna door te mailen naar bar@ltvdehartel.nl. 

 

Als je dat wilt kun je de test ook in overleg en eventueel met hulp van de secretaris op onze laptop in het 

clubhuis maken.  Stuur hiervoor dan even een mailtje naar (secretaris@ltvdehartel.nl), dan spreken we 

daarvoor wat af.  

 

Wij zijn ons ervan bewust dat dit alles een hoop leesvoer en ‘regeltjes’ zijn, maar in de praktijk zal het vast 

meevallen.  

 

6. Evenementenkalender 

 
Elk jaar wordt de evenementenkalender voor het komende tennisjaar vastgesteld door de ALV (de 

Algemene Leden Vergadering). 

Leden hebben daarbij vooraf nog inspraak, maar na de vergadering liggen de evenementen vast. 

Tijdens evenementen kan er meestal niet worden vrij gespeeld. Wel kun je natuurlijk zelf aan een 

evenement meedoen! 

De gehele kalender voor het lopende jaar vind je op onze website. 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken
https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/lessons/deZFhtsekhiZ5vXuoT1HUnkO4C8-IAhX
mailto:bar@ltvdehartel.nl
mailto:secretaris@ltvdehartel.nl
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7. Competitie  

 
Bij LTV de Hartel spelen we ook verschillende competitievormen. 

 

In het voor- en najaar doen we mee aan de KNLTB-competitie en 

spelen we afwisselend uit en thuis tegen andere verenigingen in de 

regio. Deze competities omvatten elk 7 speeldagen en er is een groot 

aanbod van competitievormen.  

Wij hebben ervoor gekozen om mee te doen aan de 

dinsdag(dames)competitie, de vrijdagavondcompetitie, de zaterdag- 

en de zondag, voor zowel jeugd als senioren.  

Zodra we weer kunnen inschrijven voor deze competities sturen we een mail naar alle leden, waarbij ze 

zich kunnen aanmelden. Er zijn teams die een ‘vaste’ samenstelling hebben, omdat men al jaren met elkaar 

speelt, maar dat neemt niet weg dat er voor enthousiaste nieuwelingen natuurlijk altijd plaats moet zijn. 

De competitiecommissie is ervoor om iedereen zo goed mogelijk in te delen. Daarbij wordt altijd gelet op 

niveau, maar minstens net zo belangrijk is het sociale aspect. Het team moet het ook ‘gezellig’ met elkaar 

hebben.  

 

In de winter spelen we dan nog op vrijdagavond de wintercompetitie. Dat is een interne competitie, d.w.z. 

dat alléén Hartel-leden tegen elkaar spelen. 

Niveau en geslacht is daarbij niet van belang. Zwak en sterk kan met elkaar en tegen elkaar spelen, en 

dames tegen heren. Het doel daarvan is vooral lekker met elkaar een balletje slaan (je speelt weer eens 

tegen andere mensen dus het vergroot de saamhorigheid) en na afloop is het ‘after-tennis’ met een hapje 

en een drankje van minstens even groot belang. Aan het eind van het winterseizoen is er ook geen winnaar 

of verliezer want de puntentelling wordt niet echt bijgehouden. 

 

8. Tennislessen 

 
We hebben een club-tennistrainer, die voor ons de lessen op het park verzorgt.  

De kosten van de lessen zijn NIET inbegrepen in de contributie.  

Als lid ga je zelf de overeenkomst met de tennistrainer aan en worden de afspraken rechtstreeks gemaakt. 

 

                  
 

Er worden 2 reguliere les-sessies aangeboden: zomerlessen en winterlessen, maar daarnaast is er ook 

plaats voor individuele wensen.  De zomerlessen starten begin april; de winterlessen in oktober. 

Zodra er kan worden ingeschreven voor een nieuwe les-cyclus staat dit op de website vermeld en word je 

d.m.v. email geïnformeerd. Word je halverwege een seizoen lid en wil je tussentijds instromen bij de 

lessen? Neem dan contact op via trainer@ltvdehartel.nl.  

 

mailto:trainer@ltvdehartel.nl
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9. Vertrouwenspersoon, omgangsregels en beleid sportiviteit en respect 

 
LTV de Hartel heeft omgangsregels opgesteld voor haar leden én gedragsregels voor begeleiders (trainers, 

leiders, coaches etc.) van (jeugd)leden, met daarin aandacht voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.  

Leden die met ongewenst gedrag geconfronteerd worden kunnen dit melden bij de vertrouwenspersoon.   

Ook hebben we een beleidsplan Sportiviteit en Respect. We willen een plek zijn waar iedereen zich veilig en 

prettig voelt.  

Zowel de omgangs- en gedragsregels, het beleidsplan Sportiviteit en Respect,  als de contactgegevens van 

de vertrouwenspersoon vind je op de website onder ‘over de vereniging’.  

 

10. Website 
 

Op onze website www.ltvdehartel.nl vind je o.a. de laatste nieuwsberichten, informatie over de komende 

evenementen met bijbehorende inschrijfformulieren en algemene informatie. 

Daarnaast heeft de website ook een beveiligd gedeelte, alleen voor onze eigen leden. 

Als je bent ingelogd op de site heb je ook toegang tot de ledenlijst, inzage in je eigen bardiensten voor 

zover die al staan ingepland, maar ook sommige documenten zoals bijvoorbeeld het verslag van de A.L.V. Je 

kunt inloggen door rechtsboven op de knop “Mijn Club” te klikken. Vul je bondsnummer in (dat staat op je 

tennispasje) en je wachtwoord. De eerste keer kun je voor “wachtwoord vergeten” klikken, waarna je een 

wachtwoord-reset-mail krijgt op het emailadres waaronder je bij ons staat geregistreerd. 

 

11. Club app 

 
Heb je een smartphone, dan kun je ook de KNLTB 

Club app installeren. Deze is zowel voor Android als 

iOS beschikbaar. In de Club app vind je bijvoorbeeld 

de laatste nieuwsberichten, jouw persoonlijke 

spelers-profiel, de bardienstplanning, de club-

agenda (evenementen) en je kunt er je favoriete 

competitieteams in zetten. Ook vind je er j 

Na het installeren van de app zoek je LTV de Hartel 

en meld je je eenmalig aan. Daarna blijf je 

automatisch ingelogd. Vul je bondsnummer in (dat staat op je tennispasje) en gebruik hetzelfde 

wachtwoord dat je voor onze website hebt aangemaakt.  
 

12. Introducés 

 
We bieden een potentieel nieuw lid de mogelijkheid om zich 2x te laten introduceren door een Hartel-lid 

om zodoende te kunnen kijken of hij/zij tennis leuk vindt en zich thuis voelt bij LTV de Hartel. We vragen 

daarvoor een kleine bijdrage van € 5,-- en hanteren de volgende spelregels: 

 

- Óf vooraf online afhangen 

  Er wordt via de website of de club app een baan gereserveerd, waarbij de correcte gegevens van de  

  introducé worden ingevuld (voor- en achternaam en emailadres) 

- Óf in het clubhuis op het afhangbord afhangen 

  Je reserveert voor de persoon die je introduceert m.b.v. het daarvoor bedoelde introducé-pasje op het  

  afhangbord in de gang een baan om te spelen. De naam van de introducé en de datum van spelen worden  

  ingevuld op de lijst die naast het afhangbord op het prikbord hangt.  

http://www.ltvdehartel.nl/vertrouwenspersoon
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In beide gevallen ontvang je van de penningmeester in een later stadium een betaalverzoek per mobiele 

telefoon of email.  

Eén persoon mag dus niet meer dan 2x per jaar worden geïntroduceerd. Daarbij maakt het niet uit door 

wie hij/zij wordt geïntroduceerd.  Wil diegene vaker tennissen dan nodigen wij hem/haar van harte uit om 

lid te worden. 

 

13. AED 

 
Op ons park is een AED aanwezig. Deze hangt in de hal van het clubhuis en is dus ook toegankelijk als het 

clubhuis is gesloten. Met je tennispasje kun je immers ook in de hal komen.  

 

De gemeente Nissewaard biedt ons jaarlijks de gelegenheid om een aantal leden de opleiding voor AED én 

reanimatie te laten volgen. Het doel van de training is om een 6-minutenzone rondom de sportactiviteiten 

in de gemeente in stand te houden.  Met de gesubsidieerde trainingen blijft de gemeente de 

sportverenigingen ondersteunen om gedurende hun sportactiviteiten een 6-minutenzone operationeel te 

houden door bij een hartstilstand binnen 6 minuten 112 te bellen, te starten met reanimatie en een AED 

installatie in te zetten. 

 

Van de secretaris krijgen alle seniorleden daarom jaarlijks bericht of ze zich daarvoor willen aanmelden. De 

training neemt maximaal 3 uur in beslag en daarna krijg je een certificaat. Een lijst met namen van 

gecertificeerde leden hangt in de hal op het prikbord. Na het behalen van het certificaat is feitelijk een 

jaarlijkse (kosteloze) herhalingstraining nodig, die eveneens wordt aangeboden.   

Ook zonder certificaat mag je in geval van nood echter altijd gebruik maken van de AED. 

 

14. (Club)kleding 

 
Vroeger was tennissen in witte tenniskleding een must, maar dat is al lang losgelaten. Echte tenniskleding is 

er nu immers in alle kleuren te vinden. We hebben daarvoor dus ook geen regeltjes.  

Tennissende heren met ontbloot bovenlijf, al is het nóg zo warm, vinden we echter niet kunnen en ook een 

voetbalshirt wordt niet op prijs gesteld.  

Zéker als je voor de Hartel competitie speelt, of je speelt een toernooi, vinden wij het prettig als je er netjes 

uit ziet én gedraagt. Je bent dan tenslotte een vertegenwoordiger van onze vereniging.  

 

Bij SPORT2000 Spijkenisse is overigens, voor wie dat leuk vindt, Hartel-Clubkleding verkrijgbaar. De clublijn 

bestaat uit een ruime collectie in de kleuren van LTV de Hartel, en alle bovenstukken zijn voorzien van het 

originele logo van LTV de Hartel.   
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15. Tot slot 

 
Het clubhuis is van onszelf; het park en de banen huren we van de gemeente, waarbij wij verantwoordelijk 

zijn voor het onderhoud daarvan.  

Wij zijn een echte vereniging, waarbij we alles zoveel mogelijk zelf doen. Zo houden we de contributie zo 

laag mogelijk.   

 

Iedereen die iets voor de club doet is dus vrijwilliger.  

Met elkaar zorgen we ervoor dat het park er mooi bij ligt, het clubhuis goed onderhouden is en opgeruimd 

blijft, het buitenmeubilair netjes geordend is etc. etc.  

 

We vragen van onze leden om naar vermogen daaraan hun steentje bij te dragen. Gedraag je dus s.v.p. niet 

als een ‘klant’ maar voel je medeverantwoordelijk voor ons mooie park en clubhuis en wees er trots op! 

Wij wensen je heel veel plezier op en rond de banen en hopen je daar veelvuldig te zien. 

We zijn voor vragen altijd persoonlijk beschikbaar of via secretaris@ltvdehartel.nl.  

 

 

Het Bestuur 

 

mailto:secretaris@ltvdehartel.nl

